
DIRECȚIA GENERALĂ 

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII         

_____________________________________________________________________________ 
              

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucuresti  

    Tel:    +40 (0)21 405 63 00 
www.edu.ro 

Clasa a-XI-a 
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22 februarie 2014 

 

I. TÉTEL..............................................................................................................................................20 pont 

       A. 1. Írja le az alábbi vegyületek szerkezeti képleteit:  

a) 3-etil-5,7-dimetil-5-propil-okt-3-én; b) 2,4,N,N-tetrametil-pentán-3-amin; c) 5-metil-6-oktin-1-ol; 

d) 1(4-brómfenil)-2(4-nitrofenil)-etán; e) 3-ciklopentil-2,4-dimetil-pentán. 

2. Jegyezze le az alábbi szerkezeti képlettel rendelkező vegyületek sztereoizomerjeinek számát:  
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       3. a) Írja le az alábbi szerves vegyületek szerkezeti képleteit: p-klór-benzoesav, 2-nitro-benzoesav, fenol 

és metanol. Jegyezze le mindegyik szerkezeti képlet alá a megfelelő savra jellemző állandó értékét:  

pka1 = 3,99; pka2 = 10; pka3 = 2,17; pka4 = 16. 

 b) Rendezzék az alábbi vegyületeket a bázikus jellegük csökkenő sorrendjébe: 
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       B. Írja le az alábbi reakciósorozatban előforduló 1, 2, 3 számokkal jelölt reagensek és az A, B, D, E, F, G, 

J, L, M, N, R, T betűkkel jelölt reakciótermékek szerkezeti képleteit. 
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II. TÉTEL.................................................................................................................................................25 pont 

A. A C9H12O molekulaképletű, telítetlen, nyílt láncú (A) vegyület egyetlen geometriai sztereoizomerpárral 

rendelkezik. Határozza meg az (A) vegyület és a sztereoizomerjeinek szerkezeti képleteit, ha ismert, hogy: 

- az (A) vegyület KMnO4/H+ oldattal történő oxidációja során piroszőlősav, oxoborostyánkősav és szén-dioxid 

keletkezik 1 : 1 : 2 mólarányban; 

- 1 mól (A) vegyület 2 mól Na-mal reagál melegítés hatására. 

Az (A) vegyület (B) izomerje ciklikus láncú és van egy aszimmetrikus szénatomja. Írja le a (B) izomernek 

megfelelő egy lehetséges szerkezeti képletet és az ennek megfelelő optikai izomerek szerkezeti képleteit. 

 

B. A kumarin vagy 1,2-benzopiron növényi eredetű anyag, illata hasonlít a vanília illatához, az alábbi 

reakciósorozat alapján állítható elő:  
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Írja le a sémában szereplő betűknek megfelelő vegyületek szerkezeti képleteit. 

 

C. Írja le azoknak a diéneknek és filodiéneknek szerkezeti képleteit, amelyek a Diels – Alder szintézisek 

során az alábbi adduktumokat képezik.  
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III. TÉTEL.............................................................................................................................................. 25 pont 

A. 93 kg anilint feloldanak 4M-os hidrogén-klorid oldatban, ezután 20% tömegszázalékos koncentrációjú 

nátrium-nitrit oldatot adagolnak hozzá. A keletkezett diazóniumsó 40% töménységű nátrium-hidroxid 

oldatban feloldott β-naftolhoz kapcsolódik, és 180 kg festék ( nátrium só) keletkezik.  

a) Írja le a kémiai reakcióegyenleteket! 

b) Számítsa ki a 4M-os töménységű hidrogén-klorid oldat térfogatát, ha 10% feleslegben használják. 

c) Számítsa ki az anilin festékké alakulásának a fokát! 

 

B. Egy A dikarbonsav FeBr3 jelenlétében történő brómozása során molekulatömege 95,18%-al nő, és egy 

dibrómozott B termék keletkezik. A reakcióban óleumot használnak oldószerként. Ilyen körülmények 

között a bromozási reakció során felszabadult hidrogén-bromid SO3-ban molekuláris brómmá 

oxidálódik, amely újra részt vesz a folyamatban. 

a) Azonosítsa a dikarbonsavat, érvelje meg a javasolt szerkezetet.  

b) Állapítsa meg a szükséges legkisebb Br2 : dikarbonsav arányt a reakció sztöchiometriája alapján. 
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c) Tudva azt, hogy 33,2 g dikarbonsav dibrómozásakor 300 g óleumot használunk fel, és, hogy a 

rendszerben jelenlevő SO3 tömegének 80%-a reagál, számítsa ki a folyamathoz szükséges 

óleumban levő SO3 minimális százalékos koncentrációját, amely a reakció során keletkezett HBr 

90%-ának oxidációjához szükséges ( a HBr többi része nem oxidálódik, elhagyja a rendszert). 

d) A B vegyület 1:2 mólarányban reagál anilinnal réz ionok jelenlétében, ez a D vegyület 

keletkezéséhez vezet. Írja le a kémiai reakcióegyenletet. 

IV. Tétel................................................................................................................................................... 30 pont 

A. A 2-butanol levogir izomer forgatási szögének mértéke - 4,050. Egy mintát, amely  

6 g (-) 2-butanolt tartalmaz 40 ml térfogatú oldatban, 200 mm hosszúságú polariméter csőbe 

helyezik. 

a) Számítsa ki a (-) 2-butanol fajlagos forgatóképességét! 

b) Számítsa ki a keverékben levő két izomer arányát, ha az elegyhez adagolt levogir izomer feleslege 

a végső keverék 40%-át jelenti.  

 

 

B. Az N-jódszukcinimid (NIS) az alkoholok egyik oxidálószere ezüst-acetát jelenlétében, a reakció 

fény által katalizált. Ebben a reakcióban résztvevő A primer alkohol egyenes láncú, telített, és a 

B vegyület kialakulásához vezet az alábbi reakcióegyenletnek megfelelően. 
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a) Határozza meg az A alkohol szerkezeti képletét, tudva, hogy 8,8 g A vegyületet 16,7 g  

ezüst-acetáttal oxidálnak. 

b) Határozza meg a B oxidációs termék szerkezeti képletét, amely 5 atomot tartalmazó gyűrűs éter és 

amely tömény hidrogén-jodid oldattal való kezelése során 1,4-dijód-pentánhoz vezet első 

lépésben. 

c) Javasoljon egy módszert a NIS szintézisére borostyánkősavból kiindulva! 

d) Az 1-butanol azonos körülmények közötti oxidációjakor egy 5 atomos gyűrűs D vegyület 

keletkezik. Számítsa ki 111 g 1-butanolból keletkezett D vegyület tömegét, ha az oxidáció hozama 

75%.  

 

Adottak :  

– atomtömegek: H – 1;   C-12;   N – 14;   O – 16;   Na -23;   S – 32;   Cl – 35,5;   Ag – 108;   Br – 80. 

 

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.  

Subiecte propuse şi elaborate de Lavinia Mureşan , profesor la Colegiul Naţional ,, Alexandu Papiu 

Ilarian,, din Tîrgu Mureş. 


